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ت�صدير
بعد أن أقدم تعاقدت مع اليونيس��كو في أُكتوبر - تش��رين األول س��نة 

�967م. للعمل في ميدان التاريخ بكلية التربية في اجلامعة الليبية، قدمت 
إلى طرابل��س الغرب حيث بدأت بأداء مهمتي الت��ي كان من ضمنها تدريس 

تاري��خ ليبيا القدمي من بدايته حتى عش��ية الفتح اإلس��امي س��نة 6�3م، 

وظلل��ت أُدّرس ه��ذه املادة طيلة أربع س��نوات متتالي��ة )�967 - ��97 م.( 

واصل��ت البحث خالها ح��ول هذا املوضوع. وإذا صح��ت القاعدة القائلة إن 

خير طريقة لدراسة موضوع ما هي تدريسه، فإنني أعتز بأن أقول إنني اتبعت 

تلك الطريقة فأفدت واس��تفدت من الكشف عن عراقة تاريخ هذا اجلزء من 

الوط��ن العربي الكبير؛ فما إن بدأت البحث عن حقائق التاريخ الليبي القدمي، 

حتى بدأت تنفتح أمامي مجاالت جديدة، واس��عة س��عة ليبيا ذاتها، ومثيرة 

بقدر ما في اكتشاف احلقيقة من متعة وإثارة.

وكان علّي منذ البداية أن أُقّرر طبيعة البحث الذي ندبت نفس��ي للقيام 

به؛ فهل أُخصصه لدراس��ة جوان��ب محدودة من تلك احلقب��ة التاريخية أم 

أتص��دى لتلك احلقبة بكاملها؟ وقلبت املس��ألة ذات اليمني وذات الش��مال 

فوج��دت أن مصلحة طلبتي تقتض��ي أن يكون البحث ش��امماً لكل الفترة 

حتى يتس��نى لكل من الطلبة أن تكون بيده نس��خة م��ن الكتاب في بداية 

الس��نة اجلامعي��ة األولى من التحاق��ه بكلية التربية. ون��زوالً عند متطلبات 

املصلح��ة العامة بدأت البحث وفي ذهن��ي أن يجيء جامعاً، قدر اإلمكان، بني 

صفات الكتاب املقرر وصفات البحث املتخصص، 
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التعريف بليبيا
طبيعة ليبيا و�ضكانها يف الوقت احلا�ضر:

كان اإلغريق القدماء يس��مون كل الش��مال اإلفريقي إلى الغرب من مصر 
ليبيا )Libya(، واملناس��بة الوحي��دة قبل القرن العش��رين التي أُطلق فيها 

اس��م ليبيا على مناطق بعينها كانت حوالي 300م. عندما كون اإلمبراطور 

 Libya( وليبيا الدنيا ) Libya Superior( ديوقلتي��ان واليتي ليبيا العلي��ا

Inferior ( في اجلزء الش��مالي من برق��ة. ولكن كلمة ليبيا كانت مقبولة 
دائماً كمرادف جغرافي لطرابلس أو باد البربر للداللة على اجلزء األوس��ط من 

الشمال اإلفريقي. ولم توحد والية طرابلس ووالية برقة إال على اجلزء األوسط 

من الشمال اإلفريقي. ولم توحد والية طرابلس ووالية برقة إال سنة ��93م. 

عندم��ا أكم��ل اإليطاليون عملية احتالهم لهما وأس��مياهما مس��تعمرة 

ليبي��ا )Libia(. وبع��د ذلك احتفظت اململكة الليبية املتحدة بهذا االس��م 

لدى اس��تقالها سنة ���9م. ضمن حدود شملت الواليات الثاث: طرابلس 

وبرقة وفزان. ولقد ظل هذا االس��م معتمداً بعد إلغاء الدستور االحتادي سنة 

��96م. ونشوء )) اململكة الليبية((، وبعد ثورة أول سبتمبر سنة �969م. 
وإلغاء النظام امللكي وإنشاء اجلمهورية العربية الليبية.

وتتمتع ليبيا في الش��مال بخط س��احلي على البحر األبيض املتوس��ط 

يبلغ طوله ألفاً ومائتي ميل، وهو ساحل مكشوف في معظمه، قليل التنوع 

وخطر، وهي تشترك مع اجلمهورية العربية املتحدة في الشرق في خط حدود 

طوله ثمامنائة ميل كما تشترك مع اجلمهورية التونسية في الغرب في خط 

حدود طوله مئتان وخمسون مياً ومع جنوب اجلزائر في خط يبلغ طوله أكثر 

من س��تمائة ميل. وهي في اجلنوب الشرقي تش��ترك مع جمهورية السودان 

في خط حدود واحد كما تشترك في اجلنوب مع جمهوريتي تشاد والنيجر. 

وتش��غل  ليبيا س��ت عش��رة درجة طولية ) °9 - °�2 ( وأكثر من أربع 

عش��رة درجة عرضية )��" °�8 - °33( مبس��احة تبلغ حوالي )680,000( 

مي��ل مربع حتلها في املرتي��ة الرابعة بني أكبر أربعة أقط��ار إفريقية. وهي إن 

قورنت من حيث املس��احة بغيره��ا من البلدان زادت عن تكس��اس بضعفني 

ونصف الضعف وبلغت سبعة أضعاف بريطانيا العظمى وإرلندة الشمالية 

مجتمعني.

ويعتبر  %�9 من هذه املساحة صحراء وإن كان قسم من تلك الصحراء  

يتك��ون ف��ي الواقع من س��هول اس��تبس ش��به صحراوية ومقف��رة وقليلة 

التنوع.

أما اخلمس��ة الباقية في املائة فتعتبر صاحلة لاس��تغال االقتصادي وإن 

كان ما يزرع منها في الوقت احلاضر ال يتعدى ½ % من كامل مس��احة الباد 

م��ع العلم أنه ميكن مضاعفة تلك الرقعة املس��تغلة في الزراعة. وال ش��ك 

أن املن��اخ وتوفر املاء هما العام��ان اللذان يجعان مناطق الزراعة املس��تقرة 

مقص��ورة على األحزمة الس��احلية الضيقة وساس��ل التال في ش��مالي 

منطق��ة طرابلس وفي برق��ة وفي بعض الواح��ات في الداخ��ل. ويذكر بهذا 

الصدد أن ليبيا ليست فيها أنهار دائمة.

وفي القس��م الش��مالي من منطقة طرابلس يلتقي الشريط الساحلي 

اخلصيب، الذي ال يزيد عرضه في أي مكان منه عن سبعة أميال والذي يتمتع 

مبناخ حوض البحر األبيض املتوس��ط، مع س��هل اجلفارة الذي يس��مى أحياناً 

))بالصح��راء املصغ��رة((. وينته��ي هذا الس��هل عند حافة جبل نفوس��ة 
الشمالية الشديدة االنحدار. وجبل نفوسة هذا عبارة عن سلسلة من التال 
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ال يتجاوز ارتفاعها ثاثة آالف قدم ومتتد على ش��كل خط منحٍن حتى تلتقي 

م��ع البحر قرب مدينة اخلمس. أما من اجلنوب فإن اجلبل يتدرج في االنخفاض 

حتى يتاش��ى في منطقة ريفية متكسرة تعرف باسم منطقة ))القبلي(( 

وال تلب��ث أن تندمج ف��ي هضبة احلمادة احلمراء الصخرية التي متتد مس��افة 

مائتي ميل إلى اجلنوب حيث تهبط إلى مس��توى ثاث من ساس��ل الواحات 

ف��ي غرب فزان هي واحات وادي الش��اطيء ووادي اآلجال ومنخفض مرزق. وفي 

هذه األودية الثاثة تكون املمياه اجلوفية على عمق أقدام قليلة حتت السطح. 

وفي ش��مال برقة يقوم اجلبل األخضر، على شكل درجتني ضيقتني صاعدتني 

من الس��احل، مكوناً هضبة يبل��غ ارتفاعها ألفي قدم، وهو خصيب ومغطي 

إلى حد معقول باألش��جار والش��جيرات. أّما في شرق برقة فإن التال تنحدر 

نح��و مصر عبر منطق��ة وعرة مقفرة ه��ي منطقة مارماري��كا. وفي جنوب 

برقة تنحدر املرتفعات لتتاش��ى ف��ي الصحراء الليبية التي هي أكبر صحراء 

حقيقي��ة ف��ي العالم - وفي برقة ثاث واحات رئيس��ية ه��ي جالو واجلغبوب 

ومجموعة واحات الكفرة الواسعة. وفي أقصى جنوب برقة وفزان تقوم جبال 

تبستي كحاجز بني ليبيا وإفريقيا الوسطى.

وإذا م��ا ألقين��ا نظرة على املنطقت��ني املأهولتني في ش��مالي ليبيا فإننا 

سنجدهما مفصولتني عن بعضهما بثاثمائة ميل من اخلاء الصحراوي في 

منطقة س��رت التي تلتقي رمالها مع أمواج البحر األبيض املتوسط. وتعتبر 

صحراء سرت هذه من أعظم احلواجز الطبيعية في العالم ولذلك فإن الرحلة 

ب��ني تونس وطرابلس أو بني برقة ومصر كان��ت حتى الثاثينات من هذا القرن، 

عندم��ا عب��دت الطريق الس��احلية الليبية، أس��هل على املس��افر منها بني 

طرابلس وبرقة عبر صحراء سرت املقيتة.

وليس بني ساسل التال الليبية مرتفعات تكفي لصد املؤثرات املناخية 

املتضادة والناش��ئة عن الصحراء من ناحية وعن البحر األبيض املتوسط من 

الناحي��ة األخرى. ولذلك فإن الطقس الليبي يتميز بتغيرات مفاجئة وعنيفة 

في بعض األحيان. ولذلك فإن الطقس الليبي يتميز بتغيرات مفاجئة وعنيفة 

في بعض األحيان؛ فاملناطق الش��مالية تقاس��ي في الش��تاء من العواصف 

والرطوبة املزعجة، ورمبا تتس��اقط الثلوج على جبل نفوس��ة واجلبل األخضر. 

وكثيراً ما تهبط درجة احلرارة في سبها بفزان في الشتاء إلى ما حتت الصفر. 

وبالرغم من أن التال الش��مالية تتلقى عش��رين بوصة من املطر في السنة، 

إال أن معظم تلك الكمية يتساقط بني شهري ديسمبر - كانون األول، ومارس 

- آذار، على ش��كل وابل غزير قصير األمد مم��ا يجعل معظم املياه املتجمعة 
من��ه تندف��ع بعنف إلى البحر جارفة معها ما تصادف��ه في طريقها من تربة 

س��طحية خصبة. ويقل س��قوط املطر كلما اجتهنا جنوباً، كما أن مفعوله 

التخريبي ي��زداد. وفي فزان بالذات تذوِّب عواصف املط��ر النادرة جدران األبنية 

املش��يدة بآجر الطني وتس��بب فيضانات غير متوقعة ممّا يحمل األهلني على 

أعتب��ار مثل تل��ك العواصف نقمة أكثر منها نعمة. وتتع��رض ليبيا كّلها أو 

جلها مّرة كل خمس أو س��ت سنوات جلفاف يستمر في بعض األحيان طيلة 

فصلني متتاليني من السنة.

أما رياح »القبلي« اجلنوبية احلارة فقد تهب في أي وقت خال الس��نة وإن 

كان يغلب عليها أن تهب خال ابريل – نيس��ان ومايو – أيار ويونيه – حزيران 

وف��ي نهاية الصيف. وهي عادة جتلب معها الغب��ار والرمل الناعم من جنوب 

اجلزائ��ر وت��ؤدي إلى ارتفاع درجة احلرارة على الس��احل بثاث��ني أو أربعني درجة 

فهرنهايتي��ة خال س��اعات قليلة من هبوبها. وهي كذلك حتجب الش��مس 

وتتلف احملص��والت وتترك وراءها طبقات من الرمل الناعم في كل مكان حتى 

داخ��ل املنازل املقفل��ة بإحكام. وفي منطق��ة طرابلس يندر أن تس��تمر رياح 

القبل��ي أكث��ر من ثاثة أيام، اما في فزان، حيث يش��تد أذاها، فإن خير ما يعبر 

عنه��ا هو املثل الش��عبي القائل: »إن هبت رياح القبل��ي طيلة اربعني يوماً - 

كفانا اهلل شرها – فإن الناقة تلقح دون ان ميسها الفحل«.

وصيف ليبيا حار ورطوبته عالية فقد تصل على الس��احل في أغسطس 

– آب إل��ى %90. ولقد س��جلت بل��دة العزيزية الواقعة على حافة س��هل 
اجلفارة الش��مالية أعلى رقم قياس��ي عاملي للحرارة في الظل عندما وصلت 

درجة احلرارة فيها إلى °�36 فهرنهايتية في سبتمبر – أيلول سنة �932 م. 

ولكن التال الش��مالية وخاصة اجلبل األخضر تتمتع بطقس معتدل ونسيم 
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منع��ش. وخاصة القول إن طق��س طرابلس يدعو للطمأنين��ة والرضا خال 

معظم أيام السنة وطقس ليبيا عامة طقس صحي.

ومعظ��م الليبي��ني من العرب املس��لمني الذين غمروا الباد وأكس��بوها 

عروبته��ا منذ القرن احلادي عش��ر للمياد عندما زحف��ت عليها جموع قبائل 

بني هال وبني س��ليم م��ن مصر. وهنالك أقلية من البربر املس��لمني ال نزيد 

نسبتهم عن %� من مجموع الس��كان، وهم من نسل أبناء الباد األصليني 

الذين كانوا يسكنونها على وجه التحقيق منذ نهاية العصر احلجري القدمي. 

وال تزال أعداد منهم إلى اآلن تعيش في منطقة طرابلس كمجتمعات زراعية 

صغيرة تنتشر قراها على أطراف جبل نفوسة بني يفرن ونالوت وفي زوارة على 

الس��احل الغربي. وهم ال يزال��ون يخاطبون بعضهم البعض بلغة بربرية هي 

فرع م��ن اجملموعة اللغوية احلامية التي تنتمي إليه��ا اللغة املصرية القدمية 

واللغة القبطية واللغة الصومالية واللغة االثيوبية.

أما سكان جنوب برقة وفزان فهم خليط من العرب والبربر والزنوج الذين 

كان أسافهم قد جلبوا كعبيد من وسط إفريقيا.

وبالنس��بة للطوارق، فرسان الصحراء، الذين ينفرد رجالهم دون نسائهم 

بلبس القناع، على عكس ما هو مألوف لدى غيرهم من إخوانهم املس��لمني، 

ف��إن أصلهم، كأص��ل إخوانهم البربر، ال يزال مس��ألة جدلية تتقدم عدد من 

املؤرخ��ني بنظريات مختلفة حولها: فأب��ن خلدون يقول: إن هؤالء القوم كانوا 

أصاً يعيشون في باد الشام وإنهم كانوا يعبدون الشمس وإنهم انحدروا من 

»مازغ« بن كنعان بن حام بن نوح. وهو يقسمهم إلى فرعني كبيرين تنتمي 
إليهما قبائلهم اخملتلفة. وهذان الفرع��ان هما البربر والطوارق. ويقول بعض 

املؤرخني إنهم كانوا يعيش��ون ف��ي األصل في جنوب ش��به جزيرة العرب ثم 

اضطروا للهجرة منها عبر مضيق باب املندب إلى احلبش��ة فوادي النيل. وهم 

 ،)Barabra( يظهرون على النقوش املصرية القدمية حتت هذه األسماء: برابرا

برابراتا )Baraberata(�، ليبو )Lebu( وأس��ماء أخرى س��نتعرض لها فيما 

 Bereber - See also Encyclopaedia Britannica, William Benton  -�
)Publisher(, London, �970

بعد. وتدل صورهم على اآلثار املصرية على أنهم قوم شقر، ويقول املؤرخ ف. ر. 

رُد )F. R. Rodd( إن أسرى ليبيني معينني ممن يظهرون في الصور والتماثيل 

املصرية القدمية هم من البربر.

ومن املؤكد أن لغة هؤالء القوم املنتشرين من مصر إلى احمليط األطلسي 

ومن س��احل البحر األبيض املتوس��ط إلى الس��ودان تظه��ر فيها خصائص 

تتش��ابه مع خصائص اللغات الس��امية بالرغم من أنه��ا لغة حامية األصل 

وإن كان��ت تختلف بعض الش��يء عن اللغة احلامية الت��ي انقرضت منذ أمد 

بعيد، وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن بعض األس��ماء في جزر الكناري هي من هذه 

اللغة ذاتها.

وذهب عدد آخر من املؤرخني إلى ربط هؤالء القوم الشقر من البربر باألجناس 

.)Celts( والكلت )Iberians( األوروبية القدمية من مثل اإليبيريني

وبق��در م��ا عليه أصلهم م��ن غموض ف��إن وقت قدومهم إلى الش��مال 

اإلفريقي واملكان الذي قدموا منه ال يزال س��راً غامضاً كذلك. ويقول الكاتب 

الفرنس��ي جوته )Gautiers ( إنهم انتش��روا دواخل إفريقيا قبل بدء عصر 

املعادن2. ومن املؤكد أن قبيلة زناتة ظهرت في الش��مال اإلفريقي مع ظهور 

اجلمل في العهد الروماني وانتش��رت كقبيلة م��ن البربر الرحل في الصحراء 

الوسطى والغربية قبيل الفتح العربي.

وم��ن اجلدي��ر باملاحظ��ة أن الط��وارق لم يكون��وا يلبس��ون القناع خال 

العهدي��ن الروماني والبيزنطي. ويعتق��د رُد )Rodd( أنهم تبنوا هذه العادة 

بني القرنني املياديني الس��ابع واحلادي عشر إثر اندحارهم أمام املد العربي إلى 

األقس��ام اجلنوبية م��ن الصحراء حيث تكث��ر العواصف الرملي��ة التي أجلأت 

رجالهم، لكونهم يتعرضون للعواصف أكثر من النس��اء اللواتي يقمن عادة 

يقمن عادة في بيوتهن، إلى لبس األقنعة اتقاء لش��ر الرمال. ومنذ ذلك احلني 

حت��ى وقت قريب كان الطوارق مل��وك الصحراء غير املتوج��ني. فلم تكن أية 

قافلة جتارية وال أية حملة علمية تستطيع عبور الصحراء دون حماية منهم. 

 Wright, John, Libya, London, Ernest Benn Limited, �st Edition �969, -2
.pp 2� – 2�
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وقبائل الطوارق متعددة بص��ورة معقدة كتعقيد تاريخهم. فالبعض منهم 

حافظوا على نقاوة دمهم فلم يختلطوا بغيرهم، بينما اختلط البعض اآلخر 

مع ش��عوب إفريقية أُخرى. ومع ذلك فقد ظلوا جميعاً يش��تركون في عادات 

وتقاليد خاصة بهم. وينتس��ب الطوارق إلى األم كم��ا أن ابن األخت هو الذي 

يخلف خاله في مش��يخة القبيلة. وهم إجماالً يقس��مون إلى اربع طبقات 

هي: طبق��ة اإلمفوكالن أي الس��اطني وطبقة اإله��كارن أي النباء واألمراء 

وطبق��ة اإلمغادن أي األتباع، وأخيرا طبقة اإلكان أي العبيد. وأبناء الطبقتني 

األول��ى والثانية هم الطوارق احلقيقيون أي الذين ينحدرون من أم نبيلة بغض 

النظر عن الطبقة التي ينتمي إليها األب.

أما أبن��اء الطبقة الثالثة فه��م غالباً العبيد الذين أعتقهم أس��يادهم 

وحرروه��م ولكنهم ظلوا أتباعاً أو موالي ألس��يادهم وقد يس��مونهم أحياناً 

باسم طبقي آخر هو »إدرفن«. والعبيد بالطبع هم تلك العناصر التي اسرها 

الطوارق إما من محيطهم وإما من املناطق اإلفريقية اجملاورة واستعبدوها في 

قضاء حوائجهم3. 

ويذه��ب أنطون��ي س��اري )Anthony Sillery( إلى رد أص��ل الطوارق 

للحاميني الش��ماليني الذين يقول إنهم يش��ملون البرب��ر والطوارق والفاني 

)القاطني في غرب إفريقيا( وفئة قدمية من البش��ر تعرف باس��م جوانتشي 
)Guanche( سكنت جزر الكناري�.

والطوارق إجماالً قوم طوال القامة والوجه، رقاق البشرة، يتميز أطفالهم 

في الغالب بالشعر األشقر.

وتعتبر واحتا غدامس وغات مش��ارف ديار الطوارق التي تنتش��ر في أنحاء 

ف��زان الغربية وفي أجزاء أخ��رى من الصحراء حتى متبكتو عل��ى نهر النيجر. 

وهم يتكلم��ون لهجة بربرية، ومنهم نس��بة كبيرة ممن يجيدون اس��تعمال 

الش��كل املكت��وب من لغ��ة الطوارق وهو الش��كل املعروف باس��م التفيناغ 

 Baker, Richard St. Barber, Sahara Challenge, Lutterworth Press,  -3
London, �9��, pp. 6� – 6�

Sillery, Anthony, Africa, a social Geography, Oxford, �96�, p. 9 -�

.)Tifinagh(

أما التيبو )Tebu( ذوو البشرة السمراء الذين يقطنون جنوب برقة وفزان 

فاملعتقد أنهم ينتمون إلى س��كان الصحراء القدماء الذين أس��ماهم املؤرخ 

اإلغريقي هيرودوتس »التروجلودايت« ووصفهم بالس��رعة الفائقة في العدو 

وبأنه��م يتكلمون لغ��ة »كزعيق اخلفافيش«. واملاح��ظ أن التيبو املعاصرين 

يتمي��زون بقدرتهم على التحمل، وقد ذكر املكتش��ف األملاني فردريك هورمنان 

)Hornmann Frederick( أن الع��رب وصف��وا كام التيبو بأنه »كزقزقة 
العصافي��ر«. ويب��دو من ذلك أن نفس اجلنس البش��ري هذا حس��نوا لغتهم 

وجملوه��ا بحي��ث حتولت مما يش��به زعي��ق اخلفافي��ش إلى ما يش��به زقزقة 

العصافير خال االثنني والعشرين قرناً التي انقضت بني زيارة هيرودوتس وزيارة 

هورمن��ان، وتلك اللغة نفس��ها هي اآلن إحدى لهجات الس��ودان اجلنوبي. ومما 

يرجح هذا الرأي أن التيبو قوم صغار األجسام، خفاف البنية واحلركة، يتميزون 

بأنف يكاد يكون أقنى، وبش��فاه رقيقة وشعر سبط. وهم مسلمون ويعيش 

معظمهم في أكواخ ذات سقوف مخروطية دقيقة.

ولعل أغ��رب جماعة في ليبيا هم الدّوادة الذين يعيش��ون – ويبدو أنهم 

عاشوا كذلك منذ قرون – في ثاث قرى في رمل الدّوادة بني وادي اآلجال ووادي 

الش��اطئ في غربي فزان. ويعيش هؤالء ال��دّوادة الذين يبلغ عددهم أربعمائة 

نف��س عل��ى نوع من الدود يوجد في ث��اث من البحيرات املاحل��ة التي مازالت، 

مبعجزة، تقوم بني كثبان الرمل. وقد ذكر جيمس ويلّارد، أحد الكتاب األجانب 

القليلني الذي��ن متكنوا من زيارة الدّوادة، أن الديدان التي يعيش��ون عليها إمنا 

 Artemia( ه��ي نوع من قري��دس املياه املاحلة املعروف علمياً أرتيميا س��لينا

Salina(، وهم يجففونه ويس��حقونه ثم يحولونه إلى معجون يجفف في 
الشمس ويصبح صاحلاً لاستعمال كغذاء.

أم��ا عدد الس��كان في ليبيا ف��إن إحصائيات وزارة التخطيط تش��ير إلى 

أنهم كانوا )��9,399,�( نس��مة وفقاً لتعداد س��نة ��96م. ومعنى ذلك 

أن الكثافة الس��كانية له��ذه الباد هي 2،3 للميل املربع. وفي س��نة �967 

م. ق��در عدد الس��كان ب��� )700,000,�( نس��مة يعي��ش 60 % منهم في 
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مدينة طرابل��س )23�,000( وفي مدينة بنغازي )��0,000( وأربع عش��رة 

مدينة وقرية كبيرة أُخرى – ويزيد عدد س��كان القسم الشمالي من منطقة 

طرابل��س عن مليون نس��مة بينما ال يزيد عدد س��كان فزان ع��ن )70,000( 

نس��مة أي مبعدل ش��خص واحد لكل ثاثة أميال مربعة. وق��د يبدو غريباً أن 

تعلم أن نس��بة البدو الرحل وش��به الرحل في ليبيا تصل إلى حوالي سدس 

مجموع السكان فقط.

وكانت أكبر اجلاليات األجنبية في ليبيا اجلالية اإليطالية؛ وكان اإليطاليون 

قليل��ني في برق��ة ولكنهم كان��وا يعدون أكثر م��ن ثاثني ألف��اً في منطقة 

طرابلس، كان يعيش خمسة آالف منهم في مزارع قريبة من مدينتي طرابلس 

ومصراته بينما تعيش بقيتهم في مدينة طرابلس نفسها؛ تلك املدينة التي 

توج��د فيه��ا أيضاً جالية مالطية صغي��رة قدمية. وبعد قيام ث��ورة الفاحت من 

س��بتمبر �969 بقلي��ل رّحلت حكومة الثورة الليبي��ة جميع اإليطاليني عن 

ليبي��ا. وتوجد في كل من بنغازي وطرابلس جالي��ة يونانية صغيرة وبقية من 

جالي��ة يهودية. وباإلضافة لكل تل��ك اجلاليات يعيش في ليبيا كثير من رجال 

النفط ورجال األعمال واملدرس��ني واخلبراء واملستش��ارين مع أُسرهم؛ وينتمي 

ه��ؤالء إلى عدة جنس��يات. وقد تزايد عدد العرب غي��ر الليبيني في ليبيا بعد 

قيام ثورة الفاحت من سبتمبر وسير ليبيا في االجتاه العربي.

ول الف�ضل الأ
ليبيا يف ع�ضر ما قبل التاريخ
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اسم ليبيا وداللته

توصل أحد أبناء ليبيا في بحث له عن أصل هذه التس��مية إلى النتيجة 

التالي��ة: »ليبيا اس��م عريق في قدمه... يرجع إلى أكثر من ألفي س��نة قبل 

املياد، يس��تحيل تاريخياً ولغوياً اجلزم بصحة رسمه »لوبيا« أو« ليبيا« على 

أح��د الوجهني دون اآلخر، إال باالقتصار حتّي��زاً على لغة واحدة في عصر بذاته، 

وليس هذا ممّا يرضي منطق العلم وال فضول العلماء. وهو اآلن شعبياً ورسمياً 

ودولياً قد شاع وقبل وتأكد على أّنه »ليبيا«�.

ويجدر بنا منذ البداية أن نش��ير إلى أن املدلول اجلغرافي ألسماء األقاليم 

وال��دول لم يكن في القدمي مح��دداً واضحاً كما هو عليه احلال في أيامنا هذه 

بل كانت الباد تس��ممي غالباً باس��م الش��عب الذي يس��كنها. وواضح أن 

الش��عوب مرت بعصور بدواة تختلف طوالً وقصراً وأن الشعب، أي شعب، في 

ط��ور بداوته لم يكن ليس��تقر ضمن ح��دود جغرافية ثابت��ة، ممّا يجعل رقعة 

الباد التي يسكنها أصاً متتد أو تتقلص تبعاً لتحركاته وانتصاره أو اندحاره. 

وم��ن الناحي��ة األخرى فإن مس��ألة االنتم��اء لوطن معني أو أم��ة معينة هي 

ظاهرة حضاري��ة متأخرة ال تتولد عند األفراد واجلماعات إال بعد خروجهم من 

دور البداوة، وحترره��م من الرابطة القبلية التي حتتم عليهم أن يكون والؤهم 

وانتماؤهم للقبيلة وليس للوطن أو األمة.

وعلى ه��ذا فإن الداللة اجلغرافية الس��م بلد من البل��دان كانت تختلف 

من عصر آلخر قبل عصر االس��تقرار؛ فاملصريون القدماء كانوا يعتبرون ليبيا 

الصحراء اجملاورة لهم من الغرب والتي متتد بعيداً حتى »عالم األموات«، بينما 

اس��تعمل املؤرخ اإلغريقي هيرودوتس )القرن اخلامس قبل املياد( كلمة ليبيا 

لي��دل بها مرة على كل الش��مال اإلفريقي الواقع إل��ى الغرب من مصر، ومرة 

�- بازام��ه، محمد مصطفى، ليبيا هذا االس��م في جذوره التاريخي��ة، اللجنة العليا لرعاية 
الفنون واآلداب، وزارة األنباء واإلرشاد، بنغازي، �963، ص �9
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على برقة فقط، ومرة على إفريقيا عامة. ومن ناحية أُخرى فإن حتركات األفراد 

واجلماع��ات كانت طليقة إلى ح��د كبير وال تخضع ألية قيود غير القيود التي 

كانت تفرضها عليها مصاحلها وظروفها. وستتضح هذه احلقيقة فيما بعد 

عندما ناحظ مثاً مدى احلرية التي كانت القبائل الليبية القدمية تتحرك بها 

عبر احلدود الليبية – املصرية. ولهذه احلقيقة أهمية بالغة، كما سنرى فيما 

بعد، ملا كان لها من أثر على املنطقتني. ثم هنالك مس��ألة أخرى هي اتس��اع 

ليبي��ا الهائل وغلبة الطبيعة الصحراوي��ة عليها مما يجعل تعيني خط حدود 

لها )في اجلنوب مثاً( بصورة قاطعة وثابتة أمراً بالغ الصعوبة حتى في هذا 

القرن العشرين فما بالك في األزمنة املوغلة في القدم؟ وإذن فإن كلمة ليبيا 

ل��م حتمل داللته��ا اجلغرافية احلالية إال في مطلع هذا القرن – أما في املاضي 

فقد غلب اس��تعمال كلمة »أنطابل��س« )بنطابولس( أي املدن اخلمس على 

احملافظات الش��رقية في برقة، وكلم��ة أطرابلس )طرابل��س( أي املدن الثاث 

عل��ى احملافظات الغربي��ة في منطقة طرابلس؛ وكان تاري��خ هاتني املنطقتني 

ميث��ل إلى حد كبير تاريخ ليبيا مبفهومهما اجلغراف��ي املعاصر – أما الدواخل 

أي احملافظات اجلنوبية في فزان فقلما س��جل تاريخها بنفس املس��توى الذي 

س��جل به تاريخ املنطقتني الس��ابقتني بل قلما حفظ من حقائقه ما يكفي 

لرسم صورة مرضية ألحوال هذه املنطقة في مراحل تاريخها القدمي – ولهذا 

الس��بب فإن الدارس أو الباحث لن يستطيع أن يفي تاريخ هذه املنطقة حقه 

– والرجاء معقود على أن ينش��ط علم اآلثار في إجراء احلفريات والدراس��ات 
الضرورية لفتح مغالق تاريخ هذه املساحة الداخلية الواسعة من ليبيا.

ليبيا في أقدم عصورها

َماوَاِت وَاأْلَرَْض َكانََتا رَتًْقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعلَْنا   أَوَلَْم يَرَ الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ
ٍء َحيٍّ أََفَا يُْؤِمُنوَن *  وََجَعلَْنا ِفي اأْلَرِْض رَوَاِس��يَ أَن مَتِيَد بِِهْم  ِمَن امْلَاء ُكلَّ َش��يْ

وََجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبًا لََعلَُّهْم يَْهَتُدوَن . اآليتان 3�/30 من سورة األنبياء.

اء َماء َفأَْخرَْجَنا بِِه نََباَت ُكلِّ َش��ْيٍء . اآلية 99  ��مَ  وَُهَو الَِّذَي أَنزََل ِمَن السَّ
من سورة األنعام   

اء َفاْخَتلََط بِِه نََباُت األَرِْض  ��مَ نَْيا َكَماء أَنزَلَْناُه ِمَن السَّ َ��ا َمَثُل احْلََياِة الدُّ إمِنَّ

َّا يَأُْكُل النَّاُس وَاألَنَْعاُم َحتََّى إِذَا أََخَذِت األَرُْض زُْخُرَفَها وَازَّيََّنْت وََظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم  مِم

َق��ادِرُوَن َعلَْيَهآ أَتَاَها أَْمُرنَا لَْياً أَوْ نََهارًا َفَجَعلَْناَها َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس  

. اآلية �2 من سورة يونس

ألس��باب مختلفة أهمها املس��اعدة على فهم حالة ليبيا في عصور ما 

قبل التاريخ، وفهم ما كانت عليه صحراؤها من خصب وازدهار، قبل أن تصاب 

املنطقة باجلفاف، وتتحول إلى صحراء شاس��عة قاحلة يجد الدارس أنه البد 

أن ميهد لدراس��ته باحلديث عن الكرة األرضية وتكوينها واألحوال اجليولوجية 

الت��ي مرت بها، وما ترتب على ذلك من تغير في األرض نفس��ها، وفي أجوائها 

ومناخه��ا، مما أدى ف��ي النهاية إلى ظهور احلياة واإلنس��ان واجملتمع البش��ري 

والتاريخ.

وتتلخص إحدى النظريات العلمية بهذا الش��أن في أن األرض والكواكب 

الس��يارة األخرى كانت جميعها، مبا فيها الش��مس، أُم اجملموعة، كتلة واحدة 

كبيرة ملتهبة تدور حول نفس��ها. ونتيجة لس��رعة دورانه��ا راحت تنفصل 

عنها أجزاء صغيرة تبدأ بالدوران حول ذاتها وحول الكتلة األم في الوقت ذاته. 

ثم أخذت كرتنا األرضية تبرد شيئاً فشيئاً فنجم عن ذلك تكون قشرة يابسة 

يحي��ط بها جّو كثيف مش��بع بالرطوبة. ولم تلبث األبخ��رة في ذلك اجلو أن 

تكثفت ونزلت على ش��كل أمطار غزيرة جتمعت محيط��ات وبحاراً وبحيراٍت 

وأنه��اراً. وأدى اس��تمرار درجة احلرارة ف��ي الهبوط إلى ب��رودة األرض، وبالتالي 

إل��ى تقلصها، فنج��م عن ذلك ارتف��اع أماكن هي اجلبال والهض��اب والتال، 
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وانخفاض أماكن أخرى هي الس��هول واألودية والقيعان. ومن املاء بدأت تظهر 

األحياء األولى وتتطور عبر العصور الطويلة حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن. 

واس��تغرق هذا التطور مدة يقدرها علم��اء اجليولوجيا مبا يزيد عن أربعة آالف 

وخمسمائة مليون سنة هي عمر األرض. ولكن هؤالء العلماء ال يستطيعون 

أن يتتبعوا بدرجة كافية من الدقة س��وى الس��تمائة مليون سنة األولى من 

عمرها، تلك الفترة التي سبقت تصلب القشرة األرضية.

أما علماء التاريخ الذين يعتمدون على االكتشافات األثرية وعلى النقوش 

والكتاب��ات التي خلفته��ا احلضارات القدمي��ة، فهم ال يس��تطيعون التوغل 

ف��ي املاضي إلى أكثر من س��تة آالف س��نة بينما يس��تطيع زماؤهم علماء 

اجليولوجي��ا أن يصوروا لنا بكثير من التفصيل قص��ة األرض قبل بدء التاريخ 

بس��تمائة مليون س��نة، معتمدين في ذلك على نوع الصخور وعلى ما حتويه 

من بقايا نباتات وحيوانات متحجرة.

وبالرغم من أننا ال نعرف س��وى القليل عن ثاثة آالف املليون من الس��نني 

الت��ي انقضت على تصلب القش��رة األرضية، فإن احلياة بأش��كالها البدائية 

األولى البد أن تكون قد استغرقت في تطورها عدة مايني من السنني قبل أن 

تصل إلى مس��توى األش��كال املتحجرة املوجودة في كثير من الصخور والتي 

يرجع تكوينها إلى ما قبل ستمائة مليون سنة. ولم تظهر احليوانات الفقرية 

األولى – وهي أنواع بدائية من احليوانات التي تشبه األسمال – إال بعد انقضاء 

مائة مليون سنة أُخرى. أما األعشاب فلم تبدأ بالظهور إال قبل ما يزيد قلياً 

عن أربعمائة مليون سنة، واحليوانات البرمائية قبل حوالي ثاثمائة وخمسني 

مليون سنة.

ويرج��ع تاريخ ظهور الثدييات – ومنها اإلنس��ان الذي ه��و أرقاها بفضل 

عقله – إلى ما يقل قلياً عن مائتني وخمس��ني مليون سنة، ويقدر اخملتصون 

أن اإلنسان نفسه إمنا خرج إلى حيز الوجود خال مائة املليون سنة األخيرة.

وجدير باملاحظة أن التطور احلياتي لم يس��تمر سلساً دون انقطاع؛ فقد 

نش��أت بعض النباتات واحليوان��ات وتطورت لتنقرض نهائي��ا بعد ذلك مبايني 

السنني، بينما بقي البعض اآلخر واستمر دون تغير يذكر.

ولق��د نتج عن التغيرات التي طرأت على القش��رة األرضية تغيرات هامة 

في جغرافي��ة الكرة األرضية ومناخها، وهذه بدورها أث��رت في تطور النباتات 

واحليوانات وفي توزيعها اجلغرافي.

ويس��تطيع علم��اء اجليولوجي��ا باالعتماد عل��ى الصخور وم��ا حتويه من 

متحج��رات أن يكش��فوا عن النمط الع��ام لتطور النبات��ات واحليوانات، وعن 

نشوء احمليطات والقارات وساس��ل اجلبال واألنهار والتغيرات املناخية؛ فنحن 

نع��رف من األبحاث اجليولوجية أن األس��د ووحيد الق��رن والفيل وفرس النهر 

كانت تس��رح في يوم من األيام في باد هي خلو منها اآلن مثل بريطانيا، كما 

نعرف أن قمة إفرس��ت – حيث اكتشفت حيوانات بحرية متحجرة – تتكون 

من صخور كلسية تكونت أصاً كرواسب حتت سطح البحر.

الصحراء الليبية في عصر ما قبل التاريخ

تزيد مساحة الصحراء الليبية عن �00,000,� كم2، وهي تشكل اجلزء 

األوسط من الصحراء اإلفريقية الكبرى – وهذه الصحراء لم تكن طيلة الوقت 

صح��راء قاحلة كما هي اآلن بل كانت ف��ي وقت ماٍض تتمتع مبناخ دافئ ممطر 

جعلها مليئة باحلياة النباتية واحليوانية. ولعل اكتش��اف النفط مؤخراً فيها 

هو خير إثبات ملا نقول إذ إن من املعروف أن النفط ناجت عن مواد عضوية )نباتية 

وحيواني��ة( غمرت في باطن االرض فتحول��ت إلى نفط نتيجة ألحوال معينة 

من الضغط واحلرارة. ونحن إذا ألقينا نظرة واحدة على عصر البليستوس��ني 

Pleistocene(6( الذي بدأ قبل مليون س��نة واس��تمر طيلة مليون س��نة 

تقريباً س��ناحظ أّنه متي��ز بتغيرات مناخية حادة، وبظهور مخلوقات تش��به 

القرود، ولكنها كانت ذكية واس��تطاعت أن تنم��ي ذكاءها إلى حد أنها بدأت 

تس��ير معتدل��ة على القدمني، وصنع��ت أدوات حجرية كان��ت تقطع بها ما 

تقتله من حيوانات؛ فوضعت بذلك بداية االنتقال إلى مرحلة اإلنس��ان األول. 

وس��ناحظ أن علماء اجليولوجيا مييلون إل��ى االعتقاد أن إفريقيا كانت موطن 

6- انظر العصور اجليولوجية في امللحق )ا(.
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هذا اإلنس��ان األول وأنه انتشر منها إلى آس��يا ثم إلى أُوروبا. وإذا نحن ألقينا 

 ،)Holocene( »نظرة أخ��رى على العصر اجليولوجي احلديث »الهولوس��ني

الذي يبدأ قبل عش��رة آالف سنة، سناحظ أن اإلنسان تعلم حوالي منتصف 

هذا العصر كيف يستأنس احليوانات ويزرع النباتات. وإذن فإن ما نعرفها اليوم 

بالصحراء الليبية كانت خال العصر احلجري القدمي واملتوسط تعج بالنباتات 

واحليوان��ات والن��اس. أما كيف أقفز ذلك البس��تان وحتول إل��ى بحر قاحل من 

الرم��ال، فإن علماء اجليولوجيا يش��يرون إلى أن عصر الهولوس��ني متيز بتزايد 

اجلف��اف في مناطق مختلقة من األرض وخاصة في ش��مال إفريقيا والش��رق 

األوسط. وأدى اس��تمرار تزايد اجلفاف إلى تكّون الصحاري احلالية في العالم، 

وإلى هجرة إنس��ان وحيوان تلك الصح��اري، وانقراض نباتاته��ا. والذي يلفت 

النظر فيما يتعلق بتكّون الصحاري، هو أننا إذا تصفحنا مصور العالم بادئني 

بالصحراء اإلفريقية الكبرى س��نجد أنها تتكون م��ن عدة صحاري متجاورة: 

فالصحراء الكبرى األولى في الغرب والصحراء الليبية في الوس��ط، ثم تأتي 

صح��راء النوبة إل��ى اجلنوب والصح��راء الغربية في مصر. وإذا اجتهنا ش��رقاً 

فإنا س��نجد الصحراء العربية أمامنا. وس��نجد أيضاً أن هذا احلزام الواس��ع، 

ال��ذي أصبح مجدباً نتيجة ملا ح��ل بأجوائه من جفاف حاد متزايد خال عصر 

الهولوس��ني، يس��تمر في االمتداد شرقاً فيعبر س��وريا واألردن والعراق وإيران 

وتركستان إلى أن ينتهي في صحراء غوبي في الصني. 

والصح��راء الليبي��ة ليس��ت كلها صح��راء رملية بل تق��وم فيها بعض 

الساس��ل اجلبلية فهناك مثاً قمة بركان :أم الكوس��ي التي يبلغ ارتفاعها 

)�20,��( أق��دام. وتق��وم ب��ني اجلبال مرتفع��ات صخرية تع��رف باحلمادات، 
وسهول مكسوة باحلصى، وكثبان رمل متنقلة. وتخترق املنطقة كلها وديان 

جافة تشهد أنها كانت يوما من األيام مجاري أنهار، ويشهد بعضها بعمقه 

وعرضه الكبيرين على قوة األنهار التي كانت تتدفق فيها. ويؤيد هذا االعتقاد 

بوجود أنهار في الصحراء في عصر ما قبل التاريخ وجود رسوم حيوانات مائية 

كالتمساح محفورة أو مصورة على الصخور. والبد أن تلك األنهار كانت تؤلف 

ش��بكة مائية واس��عة رمبا كانت تتصل بنهري النيل والنيجر وبحيرة تش��اد، 

والب��د كذلك أن بعض تلك األنهار ال يزال جاري��اً حتت األرض كمياه جوفية متد 

الواحات واآلبار االرتوازية باملاء الذي هو سبب احلياة في هذا اجلزء من الباد.

ولق��د دلت الش��واهد اجليولوجية عل��ى أن الصحراء الكب��رى كانت في 

عصر البليستوس��ني أقل جفافاً مما عليه اآلن؛ ولذلك ف��إن الصحراء الليبية 

كانت في أواخر ذلك العصر تعج بالنباتات واحليوانات والبشر. تكسو معظم 

رقاعها أدغال تكفي نباتاتها واشجارها لتغذية أضخم احليوانات التي عاشت 

 )Mastadon( على وجه البس��يطة، تش��هد بذلك كومة عظام املستدون

الهائلة، املوجودة حالياً في قس��م التاريخ الطبيعي مبتحف الس��راي احلمراء 

في طرابلس، والتي كانت قد اكتش��فت في صحراء سرت احلالية. واملستدون 

حيوان يدل هيكله على انه كان يضاهي في حجمه الفيل الكامل النمو، وله 

أربع��ة أنياب طول الواحد منها ثمانية أقدام. وملا كان ال يأكل س��وى النباتات 

فابد أنه كان يس��تهلك أوراق ش��جرة كاملة في الوجب��ة الواحدة؛ ومع ذلك 

فقد أمكنه أن يعيش في هذه الرقعة التي نس��ميها اليوم الصحراء الليبية. 

وقس على هذا املثال عشرات األمثلة حليوانات أخرى متعددة ومتنوعة من مثل 

الفيل والزرافة واإليل ووحيد القرن وفرس النهر والنعامة. وقد كس��ا س��كان 

هذه املنطقة جوانب آكام كاملة برس��وم وأوص��اف حيوانات منطقتهم عثر 

عل��ى عدد ال بأس به منها، وما يزال يعثر على املزيد منها في مناطق متباينة 

من الصحراء. وتلك الرسوم في معظمها هي حليوانات انقرضت في الصحراء 

ولم يبق منها بعد س��نة 2�00 ق.م. سوى بعض الزرافات والنعامات التي ال 

تزال أعداد منها تعيش حتى يومنا هذا.

اخمللفات الفنية

كان الرحال��ة األملان��ي بارث أول من عثر على النق��وش الصخرية في وادي 

الزيغ��ن )Ellissghen ( غربي مرزق س��نة �8�0م. ثم توالت االكتش��افات 

على أيدي الرحالة اخملتلفني والبعثات العلمية اخملتلفة فاكتشف رسوم أخرى 

في وادي اآلجال، واملكنوسة، وفي جبل زنككرا جنوبي جرما، وفي وادي برجوج 

غربي فزان، وفي جبل غنيمة في ش��رق فزان وعلى جميع السطوح الصخرية 
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من جبل نفوس��ة شماالً إلى هضبة تسيلي جنوباً. وهضبة تسيلي تقع في 

الش��مال الش��رقي من الهجار ومتتد إلى داخل حدود فزان الشرقية. وقد قام 

العالم الفرنسي هنري لوت بحملة إليها سنة �9�6 م. واستطاع هو وزماؤه 

خال س��تة عشر ش��هراً قضوها في الهضبة أن يستنسخوا »املئات واملئات 

من اجلدران الصخرية املرس��ومة والتي تصور األش��كال البش��رية واحليوانية 

باآلالف... في  أعظم متحف فني ملا قبل التاريخ في العالم كله«7. 

والواقع أن الرس��ومات والص��ور والنقوش الصخرية مت��أ أرجاء الصحراء 

الليبي��ة بل الصحراء اإلفريقية الكبرى؛ فباإلضافة للمواقع التي اكتش��فت 

في فزان، اكتش��فت جبل عوينات8 جنوبي ش��رق برقة رس��ومات كثيرة على 

جوان��ب الكراكير )األودية( بعضها يرجع إلى ما قب��ل التاريخ والبعض اآلخر 

يرج��ع إلى العص��ر التاريخي. وال ت��زال هنالك مواقع كثيرة تنتظر الكش��ف 

والدرس.

ولقد اس��تطاع العلماء اخملتص��ون، على ضوء ما مت اكتش��افه حتى اآلن، 

أن يقس��موا رس��ومات وصور ونقوش الصحراء حس��ب موضوعاتها إلى أربع 

مجموعات رئيسية:

�- اجملموعة األولى ومتثل احليوانات التي يس��تلزم وجودها كميات كبيرة 
من املياه واحلش��ائش كاملستدون والفيل وفرس النهر والتمساح، أو احليوانات 

املفترس��ة التي يستدعي وجودها وجود حيوانات كثيرة أخرى من األنواع التي 

تعيش على النباتات، من مثل األسود والفهود والنمور.

7- ل��وت، هنري، لوحات تس��يلي، قصة لوحات كهوف الصح��راء الكبرى قبل التاريخ، مكتبة 
الفرجاني، طرابلس، ليبيا، الطبعة األولى، بيروت، نوار )مايو( �967، ص 9-8

8- - جبل عوينات هو كتلة جبلية مس��احتها ��00 كم2، يقوم في الصحراء الليبية عند 
تقاطع خط عرض 22 ° ش��ماالً مع خط طول �2 ° ش��رقاً ويبلغ ارتفاع��ه 6�32 قدماً وكأنه 
جزيرة في بحر من الرمال. وفيه ثمانية آبار صخرية معروفة متتلئ مبياه املطر. أشهر الرسومات 
والصور التي وجدت على س��فوحه هي تلك التي وجدها أحمد بيه حسنني في كركور الطلح 
ونشرها ووصفها في كتابه الواحة املفقودة، ثم ما وجده األمير كمال الدين في كركور إبراهيم 
وكرك��ور حام��د. وتظهر في ه��ذه النقوش صور رجال ونس��اء وزرافات ونعامات وبقر وحش��ية 
وخيول ومواش وضأن متوحش وكاب أو فعالب وفرس نهر ووحيد القرن وس��رطان ثم القس��ي 

والرماح والتروس.

2- اجملموع��ة الثاني��ة ومتث��ل احليوانات البري��ة التي ال حتت��اج إال إلى قدر 
محدود من الرطوبة واحلشائش كالبقر والزراف والنعام.

3- اجملموع��ة الثالث��ة ومتثل رجاالً يركبون عربات جتره��ا اخليول أو يركبون 
اخليول نفسها.

�- اجملموعة الرابعة ومتثل رعاة اجلمال.

وواضح من التقس��يم الس��ابق أن اجملموعة األولى فقط ترجع لعصر ما 

قب��ل التاريخ بينما ترجع اجملموعات الثاث الباقية للعصر التاريخي؛ فاحلصان 

ل��م يُعرف إال في أيام اجلرامنتي��ني أي في القرن الثامن أو الس��ابع قبل املياد 

بينم��ا ل��م يُعرف اجلم��ل إال حوالي تاريخ املي��اد في الس��احل وحوالي القرن 

امليادي الرابع في الداخل. واجلدير باملاحظة أن التقسيم السابق للرسومات 

والنقوش يتفق مع تقس��يم علماء اجليولوجيا واملناخ للفترات املناخية التي 

مرت بها الصحراء الكبرى – ومنها الصحراء الليبية – وهي:

�- الفترة األول��ى املمطرة من 20000 إلى �2000 ق.م. وتصادف الزمن 
اجلليدي الثالث في أوروبا.

2- الفت��رة الثانية وهي فت��رة اجلفاف األولى من �2000 إلى ��00 ق.م. 
وكانت الظروف املناخية بالصحراء خالها تشبه ظروفها احلالية.

3- الفترة الثالثة وهي الفترة املمطرة الثانية من ��00 إلى 2�00 ق.م. 
وتصادف الزمن اجلليدي الرابع واألخير في أوروبا.

�- الفترة الرابعة وهي فترة اجلفاف الثانية التي بدأت حوالي 2�00 ق.م. 
وال تزال مستمرة حتى اآلن.

ومن الواضح أن الرس��وم والصور والنقوش في عصر ما قبل التاريخ ترجع 

إلى الفت��رة املناخية الثالثة التي أُطلق عليها اس��م عصر الصيادين وتظهر 

فيها احليوانات املفترس��ة كاألسود والتماسيح وغير املفترسة كفرس النهر 

واخلرتيت كما يظهر فيها الصيادون في جماعات منظمة يعملون على صيد 

احليوانات بالشباك أو باألس��لحة البسيطة كالهروات التي كانوا يثبتون في 



تاريخ ليبيا القدمي

2627

أطرافه��ا أحياناً رؤوس حراب حجرية، وهم يرت��دون مابس من جلود احليوانات 

تغط��ي عوراتهم كما يظهرون في رس��ومات أخرى وهم يلبس��ون أقنعة من 

رؤوس حيوانات الصيد كالغزالن واحلمير الوحشية واخلرتيت والذئاب والفهود 

ألغ��راض التمويه عل��ى احليوان��ات وتس��هيل اصطيادها. وأوض��ح مثال عل 

رس��ومات هذا العصر هو ما وجد في أودية متخن��دوش الواقعة خلف مرزق. 

وق��د زار الدكتور محمد س��ليمان أيوب9، مراقب آث��ار احملافظات اجلنوبية، هذا 

املوقع ودرس ما فيه من رسوم فوصفها بأنها »نتاج قوم على درجة عالية من 

املعرفة والذوق الفني« وبأنها مثلت احليوانات املرس��ومة »بواقعية منقطعة 

النظير«.

واجملموع��ة الثانية من الرس��وم متثل صيادي الزراف والنع��ام، ورعاة البقر، 

وه��ي متثل املراحل األولى من الفترة املناخية الرابعة التي بدأت حوالي 2�00 

ق. م. وال تزال مس��تمرة حتى اآلن. وجتب اإلش��ارة هنا إلى أن اجلفاف الذي حل 
بأجواء ه��ذه املنطقة من األرض فحولها في النهاي��ة إلى الصحراء القاحلة 

الت��ي نعرفها اآلن لم يح��دث فجأة وإمنا بدأ حوالي 2�00 ق. م. واس��تمر في 

التصاعد حتى بلغ ذروته حوالي سنة �000 ق. م. وبني هذين التاريخني كانت 

هنالك أمطار موسمية تتساقط في هذه املنطقة وتكفي لإلبقاء على حياة 

احليوانات التي وردت رسوماتها في اجملموعة الثانية. وتتميز هذه الفترة بتقدم 

فن الرسم الصخري وباس��تخدام األلوان )قبيل نهاية هذه الفترة( لتوضيح 

األش��كال املنقوش��ة. ومن أحس��ن األمثلة على رس��ومات هذه الفترة تلك 

الت��ي وجدت على ج��دران حقاف جبال األتاكوس؛ وأبرزه��ا لوحة متثل رقصات 

حفات املطر تظهر فيها الراقصات متهدالت الش��عور وهن يؤدين رقصاتهن 

اإليقاعي��ة. وقد عرفت هذه الفترة بعصر الرعاة نس��بة للرعاة طوال القامة 

الذين نزلوا فزان في هذا الزمن والذين استخدموا األلوان الطبيعية في رسم 

أبقارهم كما أنهم رسموا أنفسهم باللون األحمر.

واجملموعة الثالثة التي رسم فيها الرجال بأشكال هندسية وهم يركبون 

9- أي��وب، محمد س��ليمان، مختصر تاريخ ف��زان منذ أقدم العصور حت��ى ���8 م، املطبعة 
الليبية، طرابلس الغرب، ص�0.

العرب��ات أو ميتط��ون اخليل متَّ التأك��د مؤخراً أنها من عم��ل اجلرامنتيني الذين 

استقروا في فزان حوالي القرن الثامن قبل املياد – ورسوم الفنانني اجلرامنتيني 

األول تظه��ر بدائية س��اذجة إذا ما قورنت برس��وم عصر الرع��اة فقد اختفت 

الرش��اقة التي كانت تتميز بها رس��وم األش��خاص وأصبح فنانو اجلرامنتيني 

األول يرس��مون األش��خاص على ش��كل خطوط متقاطع��ة أو نقط ورؤوس 

أس��هم. ولكنهم لم يلبثوا أن تعلموا فن الرس��م الصخري وأجادوا فيه كما 

يظهر في رس��وم جبل زنككرا )جبل العس��ل( التي متثل عصر نهضة الفن 

اجلرامنتي ويقول فرانكوا س��اتن )Franco Sattin( في مقال له عن نقوش 

زنككرا�0: »يزدان اجلانب الش��مالي لهضب��ة زنككرا بنقوش حيوانية وأخرى 

آدمية ترتقي إلى الدور األخير من حقبة الرعاة وتدجني املواش��ي واخليول، كما 

يظه��ر ضمن مجموعة النقوش نحت س��طحي ميثل رأس إنس��ان من جنس 

البحر األبيض املتوس��ط )ويحتمل أنه جرامنتي(«. وقد الحظ صاحب املقال 

نقش��اً بش��كل أربع نعامات صغي��رة باإلضافة إلى نقوش عل��ى حدة تظهر 

فيها محاكاة الطبيعة بطريقة س��ليمة. والحظ كذلك نقوش��اً أخرى شبه 

تخطيطية كما الحظ تخاطيط مع أشكال آدمية وفارس وأشكال حيوانية.

حوافز اخمللفات الفنية وداللتها

قبل االسترس��ال في احلديث ع��ن داللة هذه اخمللف��ات الفنية من الصور 

والرس��وم والنقوش الصخرية البد لنا من التس��اؤل ع��ن الدوافع التي حفزت 

أبن��اء الصحراء القدامى للقيام بعمل تل��ك النقوش. وهنا يجب أن نقرر منذ 

البداية أن االجابة عاى هذا التس��اؤل ال تعدو نطاق التخمني واالس��تنتاج. إن 

بعض املؤرخني يذهبون إلى أن الدوافع التي حركت فناني ما قبل التاريخ ومن 

بعده��م ق��د تكون دوافع س��حرية أو دينية، أو إنهم رمبا كان��وا يقومون بتلك 

األعم��ال من ب��اب الفن للفن أو من باب التلذذ والتس��لية��، بينما ذهب فريق 

�0- انظ��ر: ليبيا القدمية، نش��رة حولي��ة تصدرها اإلدارة العامة لآلث��ار واملتاحف واحملفوظات 
التاريخية بليبيا، وزارة التربية والتعليم، اجمللد الثاني، ��996، ص 22.

��- لوت، هنري، لوحات تس��يلي، قصة لوحات كهوف الصحراء الكبرى قبل التاريخ، مكتبة 
الفرجاني، طرابلس، ليبيا الطبعة األولى، بيروت، نوار )مايو( �967، ص �9 – �6.
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ثاٍن إلى أنهم كاننوا يخلدون أعمال مش��اهير صيادي العصر ويتلقون منهم 

مكافآت على ش��كل قطع إضافية من اللحم. ومن الطبيعي أن ما يرس��مه 

اإلنس��ان العادي من أشكال يأتي مرتبطاً بتجاربه ومعرفته وباألشياء املهمة 

ف��ي حياته؛ وال ش��ك أن احليوان��ات كانت من أهم األش��ياء في حياة إنس��ان 

الصحراء الليبية القدمي.

أما داللة تلك الصور والرسوم والنقوش الصخرية وما ميكن أن يستخلص 

منها من نتائج فيمكن إجمالها فيما يلي:

�-  إن الصح��راء الليبي��ة كان��ت ف��ي الفت��رة املمطرة الثاني��ة )��00 
– 2�00 ق. م.(، وه��ي الفت��رة التي يعتقد اخملتص��ون أنها زمن هذه اخمللفات 
الفنية، غنية باملياه والغابات واألش��جار�2 والنباتات مبعنى أنها كانت امتداداً 

شمالياً للغابات االستوائية في إفريقيا الوسطى احلالية، وكانت بالتالي آهلة 

بالعرق األسود الذي دفعه الرجل األبيض فيما بعد إلى وسط القارة اإلفريقية. 

واملؤرخون ال يعرفون من أين جاء الرجل األبيض إلى الشمال اإلفريقي وإن كان 

بعضهم يقولون إنه جاء » من وراء البحر« أي من أوروبا.

2-  إن الرس��وم الصخري��ة في كهوف الصحراء تبدأ بالصور املرس��ومة 
على جدران الكهوف وبنصب بس��يطة من احلج��ارة تتحدث عن املوت واحلياة 

في الصحراء في فجر التاريخ، ومن هنا فهي ذات داللة دينية�3.

3-  إن املس��توى الفني املتقدم الذي يتجلى في هذه الرسومات والصور 
واملنقوش��ات الصخرية املرس��ومة أو احملفورة على وجوه الصخور امللساء في 

كهوف الصحراء في عصور ما قبل التاريخ تدل بتناس��قها وقوة تعبيرها عن 

احلركة على ما أحرزه إنس��ان الصحراء من تقدم حضاري في عصر الصيادين 

كان األس��اس الذي ازدهر عليه فن الرس��م الصخري امللون باأللوان الطبيعية 

�2- يقول هنري لوت في احلديث عن جذوع أش��جار التارو )فصيلة قريبة من ش��جر الس��رو( 
القدمية في تس��يلي: »وقد أحطيت تلك اجلذوع القدمي��ة بعناية خاصة أثناء احلملة، ألنها هي 
بدورها قد سبقت التاريخ وظلت شواهد على الظروف الرطبة التي كانت موجودة في املاضي. 
وتدل اإلحصائيات على أنه ليس��ت هناكك إال حوالي مائة من هذه اجلذوع رغم أنها كانت في 

زمن مضى شيئا مألوفاً أرض تسيلي« لوحات تسيلي ص �8.
�3- املرجع السابق ص 77 – �8، ��7 – ��2، �96 – 209.

في فجر التاريخ منذ حوالي 2�00 سنة ق. م.

�-  إن وج��ود هذه الرس��وم والصور في معظم أنح��اء الصحراء الكبرى 
يدل على أنها كانت تعج بالس��كان وباحليوان��ات التي مأوا جوانب الصحراء 

برسومها.

�-  إن العدد الكبير من اللوحات املستنسخة من كهوف هضبة تسيلي 
يجعل امل��رء يتصور الصحراء الكب��رى وكأنها متحف فن��ي كبير لعصور ما 

قب��ل التاريخ واملراحل األولى من العص��ر التاريخي. ويتجلى في هذه اللوحات 

أسلوبان بارزان أحدهما رمزي قدمي يبدو أنه من ابتداع فنانني زنوج، وهو أسلوب 

الرس��ومات التي ترجع إلى ما قبل التاريخ، واآلخر أحدث من األول وهو صريح 

في محاكاة الطبيعة ويرجع إلى العصر التاريخي ويظهر فيه تأثير وادي النيل 

ب��كل وضوح، ورمبا ظهر فيه كذلك ش��يء من تأثي��ر الفن اإليجي مما قد يعني 

ق��دوم عناصر مصرية أو إيجية إلى املنطق��ة أو عودة بعض أبناء املنطقة ممن 

ساقهم التجول أو األسر أو االسترقاق إلى مصر أو إلى غيرها فجلبوا معهم 

ما تأثروا به هم أنفسهم.

6-  إن الف��ن ال��ذي يتجل��ى في لوح��ات تس��يلي وغيرها م��ن النقوش 
الصخرية الكثيرة يس��اعد على تتبع احلياة احليوانية في الصحراء اإلفريقية 

الكب��رى وبالتالي على تتب��ع التقلبات املناخية الكبرى الت��ي نتج عنها ذلك 

اإلمحال التدريجي فحول املنطقة في النهاية إلى صحراء.

7-  إن التقس��يم املذكور سابقاً بالنسبة للرسوم وللعصور اجليولوجية 
واملناخي��ة التي مرت على الصحراء الكبرى يعطين��ا املزيد من املعلومات عن 

أمن��اط احلضارات الت��ي تتابعت عل��ى الصحراء: حضارات صيادين مس��لحني 

باله��راوات والبوم��راجن )Boomerang( أو املقذوف��ات الراجع��ة وحضارات 

رع��اة ورماة نبال، وحضارات محاربني مس��لحني باجلريد جاءوا باحلصان األليف 

والعربات احلربية ذات العجلتني التي جترها اخليل إلى ليبيا.

8-  تش��ير الص��ور والرس��وم إل��ى أن حيوانات املنطقة ل��م تتغير خال 
زمن طويل فهي مرس��ومة بأقدم األس��اليب الفنية، وال يبدو عليها أي تبدل 
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ملح��وظ حتى حوالي منتصف األلف الثال��ث قبل املياد عندما تختفي صور 

احليوانات الضخمة كأفراس النهر والفيل والكركدن بينما تس��تمر النعامة 

والزرافة في الظهور في الرسوم.

داللة اخمللفات اآلثرية

مييز علماء التاريخ القدمي في دراس��ته ب��ني عصرين: عصر ما قبل التاريخ 

والعص��ر التاريخ��ي. ويقصدون ب��األول تاريخ اإلنس��ان من أق��دم أيامه حتى 

حوالي سنة 3000 ق. م. عندما اخترعت الكتابة، كما يقصدون باآلخر تاريخ 

اإلنس��ان منذ س��نة 3000 ق. م. فما بعدها. وعلى هذا األساس فإن التاريخ 

يعتمد كلية على األركيولوجيا )Archaeology( في دراس��ة عصر ما قبل 

التاري��خ بينما هو يعتمد عليه��ا أقل من اعتماده عل��ى الوثائق املكتوبة في 

دراسة العصر التاريخي.

:)Paleolithic Age( العصر احلجري القدمي

تتن��اول أركيولوجية العص��ر احلجري القدمي تطور احلضارة البش��رية في 

احلقبة التي بدأت بظهور اإلنس��ان كثديي يستعمل األدوات احلجرية وانتهت 

مع بدء العصر اجليولوجي احلديث قبل حوالي عش��رة آالف سنة. ومعنى هذا 

أنن��ا نبدأ في مرحلة مبكرة من عصر البليستوس��ني أو العصر اجلليدي الذي 

بدأ قبل مليون س��نة وانتهى قبل حوالي عش��رة آالف س��نة. وقد ظهرت في 

بداية هذا العصر مخلوقات شبيهة باإلنسان األول وراحت تتطور ببطء شديد 

منشئة خال تطورها حضارة إنسان العصر احلجري القدمي األدنى ثم حضارة 

إنسان العصر احلجري القدمي األوسط فحضارة العصر احلجري القدمي األعلى. 

وكان اإلنس��ان في العصر احلجري القددمي األدنى والقدمي األوسط يعيش على 

جم��ع امل��واد الغذائية واقتن��اص احليوان��ات والطيور وصيد األس��ماك وجمع 

الفواكه واحلبوب البرية. وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أن هذوه احلحضارة البش��رية 

البس��يطة نش��أت وتطورت خ��ال عصر البليستوس��ني الذي متي��ز بأحداث 

مناخية كبرى من مثل تعرض األقاليم الشمالية من الكرة األرضية أربع مرات 

متفاوتة لزحف اجلليد ومن مثل تكون أودية األنهار والتغيرات األساسية التي 

طرأت على نباتات األرض وحيواناتها.

وليس��ت لدينا معلوم��ات كافية عن العصر احلجري الق��دمي وإمنا نعتمد 

فيما نعرفه عنه على ما تخلف من آثار اإلنس��ان املادية التي صمدت لعوامل 

الزمن. وحتى تلك اخمللفات تكاد تنحصر في األدوات احلجرية أو تلك املصنوعة 

م��ن العظ��ام والق��رون، باإلضافة إل��ى بقاي��ا احليوان��ات التي كان أس��افنا 

يصطادونها.

ونس��تطيع أن نقول بش��كل عام إن األدوات التي استعملها اإلنسان في 

ه��ذا العصر تدل عل��ى تطور تدريجي، إذ إن��ه بدأ يس��تعمل أداة واحدة لكل 

أغراض��ه، ث��م توصل لصنع مجموعة أدوات محس��نة يس��تعمل كل واحدة 

منه��ا ألداء وظيف��ة معينة. ونس��تطيع أن نق��ول في هذا الصدد إن إنس��ان 

العصر احلجري مضى في تقدمه وتطوره من البسيط إلى املعقد ومن مراحل 

ع��دم التخصص إلى مراحل تتميز بدرجة عالية نس��بياً من التخصص على 

نحو ما حدث إلنسان العصر التاريخي.

وعل��ى ضوء املعلومات القليلة املتوافرة لدين��ا عن العصر احلجري القدمي 

نستطيع أن نقول إن صناعة األدوات احلجرية مرت بأربع مراحل:

�- مرحلة األدوات املصنوعة من رضف األودية.

2- مرحلة الفأس اليدوية واألدوات ذات احلدين.

3- مرحل��ة األدوات الرقيق��ة املصنوعة من ش��ظايا الظ��ران أو الصوان 
.)Flakes(

�- مرحلة األدوات احلجرية املصنوعة على شكل نصال.

وهذا التقسيم ال يعني أن كل مرحلة من هذه املراحل سادت فترة زمنية 

معين��ة قضت فيها على املرحلة الس��ابقة له��ا نهائياً، بل الواق��ع أن أدوات 

املرحلة الواحدة كانت تبقى مستعملة إلى جانب أدوات املرحلة التالية ما دام 

هنالك ما يدعو الس��تعمالها. لكن االجتاه العام هو في الس��ير من البسيط 

إلى املعق��د كالبدء مثاً ب��األدوات املصنوعة من رضف األودي��ة بتحديد أحد 
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اجلانبني الس��تخدامه في القطع أو البش��ر، ثم الترق��ي إلى صنع األدوات ذات 

احلدين وهكذا. وقد اهتدى اإلنسان إلى طرق مختلفة لصناعة أدواته احلجرية 

خال العصر احلجري القدمي األدنى الذي شغل ثاثة أرباع عصر البليستوسني 

فص��ار مثاً يعد نواة من الص��وان ثم يطرق عليها بنحو مع��ني بكتلة أخرى 

فيشق منها الشظايا التي كان يشحذها أو يسننها على الشكل املطلوب. 

وباإلضاف��ة إلى هذا التطور فإن أهم اكتش��اف اهتدى إليه اإلنس��ان في هذا 

العصر هو معرفة استعمال النار وإشعالها أو إخمادها.

العصر احلجري القدمي األوسط )180000 – 80000 ق. م.(

في هذا العصر طور اإلنسان األساليب الصناعية القدمية وارتقى بها إلى 

درج��ة اإلتقان فصارت األدوات املصنوعة من الش��ظايا تنتج بكثرة ويخصص 

كل منه��ا ألداء وظيفة أو وظائف معينة، كما ظهرت ألول مرة صناعة عظام 

بدائية. وسكن اإلنسان في هذا العصر الكهوف ودفن موتاه عن قصد ألول مرة 

في تاريخه. وقد وجدت آثار إنس��ان هذا العصر في أوروبا وغربي آس��يا والهند 

وإفريقيا مما يش��ير إلى أن األفكار واملفاهيم اجلديدة التي كانت تكتش��ف في 

منطقة ما كانت تنتقل بسرعة معقولة إلى املناطق األخرى من هذا العالم. 

وكانت كثافة الس��كان في هذه الفترة قليلة كما إنهم كانوا يعيشون على 

شكل جماعات صغيرة متفرقة.

العصر احلجري القدمي األعلى )80000 – 10000 ق. م.(

ه��ذا العصر الذي تعادل مدته حوالي عش��ر مدة العص��ر احلجري القدمي 

هو القس��م الثالث واألخير من األقسام الرئيسية للعصر احلجري القدمي وهو 

الفترة التي حقق اإلنسان خالها أعظم تقدم حضاري له؛ إذ إنه استغنى عن 

األدوات الش��ظايا وعن الفؤوس اليدوية واستعمل بدالً منها األدوات النصال. 

وفي ه��ذا العصر ظهرت أيضاً اختراعات أساس��ية عديدة م��ن أمثال اخليط 

واإلب��رة وماب��س اجلل��د واألدوات احلجري��ة والعظمية ذات املقاب��ض، والرماح 

اخلاص��ة بصيد احليتان، وقاذفة احل��راب، وأدوات خاصة بصيد األس��ماك. ومن 

ناحية أخرى شاع اس��تعمال العاج والعظام والقرون إلى جانب الصوان على 

نطاق أوسع كثيراً مما كان عليه احلال قبل ذلك. وجتدر اإلشارة هنا إلى أمر هام 

هو أن األس��س الفنية األولى للرس��م والنحت والنق��ش والطاء إمنا وضعت 

في هذا العصر. ثم ظهر الرقص وظهرت املوس��يقى وصار اإلنسان يستعمل 

األقنعة ويقيم احلفات كما إن اجملتمع اإلنس��اني صار ينظم على أسس أكثر 

تعقيداً من ذي قبل.

وفي هذا العصر اختفت األنواع البدائية من البش��ر وحل محلها اإلنسان 

العصري العاقل )Homo Sapiens ( الذي يشبه إنسان العصر احلاضر.

وفي أوروبا الغربية تدل مخلفات إنس��ان هذا العصر وأدواته على أنه أقام 

مراحل متتابعة من احلضارة أعطى العلماء كل مرحلة منها اس��ماً مميزاً لها 

فس��موا األولى )hatelperronian( والثاني��ة )Aurignacian( والثالثة 

 ،)Magdalenian( )Solutrean( واخلامس��ة  والرابع��ة   )Gravettian(
وميزوا كل مرحلة من هذه املراحل مبجموعة من أنواع األدوات التي استعملها 

اإلنسان خالها.

وقد ح��دث تطور مش��ابه للتطور األوروب��ي الغربي في أوروبا الوس��طى 

والشرقية وفي بلدان حوض البحر األبيض املتوسط مبا في ذلك الشرق األدنى، 

وكذلك في سيبيريا الوس��طى. أما في الهند وفي شرق آسيا وشرق وجنوب 

إفريقيا فقد اس��تمرت األس��اليب الصناعية التقليدي��ة القدمية التي كانت 

تعتم��د على إنتاج األدوات احلجرية من نواة مع��دة لذلك الغرض، وعلى إنتاج 

األدوات الش��ظايا. وفي الواق��ع فإنه ال يبدو أن التقني��ة اجلديدة املتقدمة قد 

انتقلت إلى هذه املناطق إال بعد انتهاء العصر احلجري القدمي بزمن.

العصر احلجري املتوسط )Mesolithic( )10000 – 7500 ق. م.(:

بدأ هذا العصر قبل حوالي عش��رة آالف س��نة واستمر في أوروبا وحوض 

البحر األبيض املتوس��ط حوالي 2�00 سنة ممتداً إلى ما بعد مرحلة الزحف 

اجلليدي. وفيه اس��تمر اإلنسان يتبع طرق جمع الفواكه وما إليها كما كانت 

احلال في العصر احلجري القدمي. أّما ففي بعض البلدان األخرى من مثل جنوب 

إفريقيا وأُس��تراليا وطسمانيا فقد استمرت طريقة احلياة التي كانت سائدة 
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في هذا العصر حتى العصر التاريخي. أما في أوروبا وش��مال إفريقيا والشرق 

األدنى ف��إن األركيولوجي��ني يعرفون هذا العص��ر بأنه فت��رة واضحة تقع بني 

العص��ر احلجري القدمي م��ن ناحية والعصر احلجري احلديث م��ن ناحية أخرى. 

ولك��ن حضارات هذا العصر املتوس��ط ال يجوز اعتبارها عل��ى أي حال حلقة 

تط��ور تربط بني هذين العصري��ن بل يجب اعتبارها تطوي��راً وتعدياً تدريجياً 

القتص��اد الصيد القدمي حتى يتناس��ب واألحوال البيئية الناش��ئة عن تدافع 

األقاليم ذات الساس��ل اجلبلة املرتفعة. وبالتدريج تغلغلت مؤثرات حضارية 

جديدة ف��ي غرب أوروبا من بلدان جنوب البحر األبيض املتوس��ط حيث كانت 

جماع��ات حديثة من الصيادين قد أقامت سلس��لة من احلض��ارات املرتبطة 

ترابطاً وثيقاً والتي متيزت أدواتها الرئيسية بأنها كانت عبارة عن قطع صوانية 

صغيرة ذات أشكال هندسية عرفت ميكروليث )Microliths( – وقد عرفت 

 )Capsian( ه��ذه احلضارات في الش��مال اإلفريقي باس��م حضارة قفص��ة

وحضارة وهران )Oranian(، نس��بة لوهران في اجلزائر، ويدل تعدد احلضارات 

التي نشأت هنا وهناك في أوروبا وشمال إفريقيا وفي الشرق األدنى خال هذا 

العصر على تزايد س��رعة النمو والتطور مما يجعل السجل األركيولوجي من 

هذا احلد فصاعداً أكثر تعقداً وتشابكاً��.

العصر احلجري احلديث )Neolithic( )7500 – 3000 ق. م.(:

لقد أمت اإلنسان في العصر احلجري املتوسط بناء اقتصاد قائم كلية على 

جميع امل��واد الغذائية )جم��ع الفواكه واحلبوب واقتن��اص احليوانات والطيور 

وصي��د األس��ماك(. وحدث بعد ه��ذوه احلقبة وخال العص��ر احلجري احلديث 

تطور أدى باإلنس��ان إلى تغيير طريقة حياته تغيراً كلياً ذلك أنه أصبح مزارعاً 

يعتم��د في اقتصاده على إنتاج امل��واد الغذائية بدالً من جمعها. وصار يصنع 

األوعية الفخارية ويربي املاش��ية واحليوانات التي استأنس��ها في هذا العصر 

كما إنه حسن أدواته احلجرية إلى درجة اإلتقان.

ولع��ل الفخاريات ه��ي أكثر مخلفات إنس��ان هذا العصر فائ��دة لنا في 

 The Encyclopedia Americana, International Edition )Vol. I – Africa, -��
.Vol. II – Archacology(, American Corporation, New York, �966

التعرف على تاريخه، ذلك أن قطع الفخار ال تندثر كلية كما إنه ميكن التعرف 

عليها دون صعوبة. وتأتي العظام بعد الفخاريات في األهمية فنحن نعرف مما 

اكتش��ف منها، بالرغم من صعوبة التمييز بني عظام احليوانات األليفة وغير 

األليفة، أنه اس��تأنس البقر والنع��اج واملاعز واخليل والكاب. ونس��تدل على 

اكتش��افه للزراعة باحلبوب املتحجرة واملتفحمة وبأحجار الطواحني واألدوات 

احلجرية الزراعية. وتدل اخمللفات اآلركيولوجية على أن املزارعني ومربي املاشية 

ب��دأوا بعد وقت غير طويل يبنون قبور موتاهم من الطني واحلجارة، ويحصنون 

قراهم، ثم بدأوا يشيدون املعابد.

عصر املعادن:

صهر اإلنسان النحاس في الشرق األدنى في وقت ال يتأخر عن سنة 3000 

ق. م. كم��ا أنه صهر الذه��ب والفضة ورمبا الرصاص أيض��اً في األناضول بعد 
ذلك التاريخ. ولكن النحاس بقي املعدن الوحيد املس��تخدم في التكنولوجيا 

القدمي��ة إلى ما بعد س��نة 2000 ق. م. وملا كان اخت��راع الكتابة يعتبر بداية 

للعص��ر التاريخي س��نة 3000 ق. م. فإن معظم عصر النحاس في الش��رق 

األدنى يقع ف��ي العصر التاريخي. وكانت الكتابة ق��د ظهرت في بابل ومصر 

حوال��ي س��نة 3000 ق. م. ثم انتش��رت خال األلف التالي ف��ي جميع أرجاء 

الشرق األدنى وفي كريت. وال يزال العديد من اآلركيولوجيني يقسمون العصر 

التاريخي إلى:

�- عصر البرونز من 3000 ق. م. إلى ��00 ق. م.

2- عصر احلديد من حوالي ��00 ق. م. إلى مطلع تاريخ املياد.

ويؤخذ على هذه التسمية أنها بالنسبة للبرونز تتضمن استعماله قبل 

ظهوره إذ إن البرونز احلقيقي )نحاس ممزوج ب� �0 % من التنك( لم يستعمل 

قبل س��نة �800 ق. م. وإن كانت محاوالت تقوية النحاس وإكس��ابه صابة 

مبزجه بالتنك قد تقدمت على هذا التاريخ. وبنفس الطريقة فإن احلديد الذي 

صهر في آس��يا الصغرى حوالي سنة ��00 ق. م. أمنا انتشر ببطء، إلى بقية 

الش��رق األدنى ولم يش��ع اس��تعماله في مص��ر إال في العصري��ن البطلمي 
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والرومان��ي. وعصر املعادن في ليبيا يخص العصر التاريخي ولذلك س��نؤجل 

احلديث عنه إلى موضع آخر من هذا الكتاب.

في إفريقيا وليبيا:

متي��ز العصر احلجري القدمي ف��ي إفريقيا مبجموعات متنوع��ة من األدوات 

احلجري��ة بعضها ميث��ل التطور احملل��ي والبعض اآلخر يش��به إل��ى حد كبير 

أمثال��ه ف��ي أوروبا. ولقد بدأ هذا العصر في إفريقي��ا في وقت ماكر من عصر 

البليستوسني واستمر في بعض مناطقها إلى وقت حديث. أما عصر املعادن 

فق��د بدأ في مناطق حوض البحر األبيض املتوس��ط خ��ال األلف الثاني قبل 

املياد ولكنه بقي في إفريقيا مقصوراً على املناطق الواقعة شمال الصحراء 

الكب��رى ول��م يتجاوزها إلى اجلنوب إال في مطلع س��ني املياد. وقد ظل رجال 

الغابات في جنوب غربي إفريقيا يستعملون األدوات احلجرية حتى قبل مائتي 

س��نة فقط. وفي الش��مال اإلفريق��ي أو املناطق اإلفريقية الواقعة ش��مالي 

الصحراء الكبرى سارت حضارة عصر ما قبل التاريخ على النمط الذي سارت 

عليه في أوروبا فما لبثت الفأس احلجرية اليدوية أن استبدلت بنصال وأدوات 

بشر مصنوعة من شظايا الصوان ثم تطورت تلك النصال واألدوات إلى أدوات 

ذات حدين وبش��ارات تصنع من نواة صوانية معدة خصيصاً لهذا الغرض، ثم 

أضيف��ت إلى كل ذل��ك أدوات ذات مقابض عثر على بعض منها في برقة وقدر 

العلم��اء أنها ترجع إلى حوالي س��نة 3�000 ق. م. وهي دون ش��ك من صنع 

اإلنس��ان العاقل الذي كان ال ي��زال يحتفظ بصفات تدل عل��ى أنه انحدر من 

اجلنس البش��ري اإلفريقي الذي كان يعيش ف��ي املنطقة منذ منتصف عصر 

البليستوسني.

وحوالي س��نة 30000 ق. م. أو س��نة 28000 ق. م. قامت على س��احل 

برقة حضارة مغايرة ملا سبقها ومتيزت باستعمال النصال الصوانية الطويلة. 

وكان صن��اع النص��ال من نوع اإلنس��ان العاقل ورمبا قدموا إل��ى املنطقة من 

جنوب غرب آس��يا. وقد كانوا صيادين يعيش��ون على الكبش البربري والغزال 

وحمار الوحش وبقر الوحش مكيفني أنفسهم وحضارتهم اآلسيوية لتتاءم 

مع البيئة اجلديدة. وقد اس��تمرت حضارتهم هذه حوالي اثنني وعشرين ألف 

سنة. 

ومل��ا كان العص��ر احلجري احلديث ق��د بدأ في الفيوم وف��ي وادي النيل في 

األل��ف اخلامس قبل املياد فإن من املعتق��د أن حضارة هذا العصر أخذت متتد 

غرباً إلى برقة والشمال اإلفريقي ثم جنوباً إلى غرب إفريقيا بعد حلول اجلفاف 

الذي أدى إلى تكون الصحراء الكبرى سنة 2�00 ق. م.

ولق��د مرت ليبيا القدمي��ة باملراحل اخملتلفة لعصر ما قب��ل التاريخ وأقام 

اإلنس��ان الليبي الق��دمي احلضارات احلجرية متأث��راً قلياً أو كثي��راُ بحضارات 

جيرانه في الشرق والغرب.

وكم��ا قلنا عن الصحراء الليبية إنها متحف فن��ي كبير لعصور ما قبل 

التاريخ، نستطيع أن نقول عن ليبيا بحدودها احلالية إنها متحف آثار كبير لم 

تكتش��ف منه حتى اآلن إال زوايا قليلة، ولم يفتح من مغالق كنوزه احلضارية 

س��وى النزر اليس��ير. إن دراس��ة أحوال ليبيا في عصر ما قبل التاريخ ال تزال 

موضوعاً بكراً بالنس��بة لعلماء التاريخ وعلماء األركيولوجيا على حد سواء؛ 

فق��د ثبت أن قس��طاً كبيراً من اآلثار التي مت اكتش��افها حت��ى اآلن من مثل 

آثار مدينة جرما وقصر مارا وش��رابا ولوروكو واحلاس��يا وزويلة، وما وجد فيها 

وحولها من قبور وأضرحة وقاع منتشرة في وادي اآلجال بفزان تعود جميعها 

إلى العصر التاريخ��ي وإلى أيام اجلرامنتيني على وجه التحديد )حوالي القرن 

الثامن قبل املياد( رغم ما وقع فيه بعض الكتاب من التباس فنسبوا الكثير 

منها إلى عصر ما قبل التاريخ كما فعل جيمس ويلارد��.

العصر احلجري القدمي األدنى:

لعل أفضل ما نشر عن عصر ما قبل التاريخ في ليبيا حتى اآلن هو كتاب: 

 Prehistory and Pleistocene Geology in Cyrenaica, Libya
ملؤلفي��ه )C.B.M. McBurney  و R. W. Hey(، فق��د أظه��ر املؤلفان أن 

��- ويل��ارد، جيم��س، الصحراء الكبرى، مكتب��ة الفرجاني، طرابلس، ليبي��ا، الطبعة األولى 
بيروت، نوار )مايو( �967، ص �3.
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ما مت كش��فه من مخلف��ات آركيولوجية يثبت أن ليبيا م��رت بجميع مراحل 

عصر ما قبل التاريخ. ففي ش��مال منطقة طرابلس بش��كل عام وفي موقع 

بئر دوفان�6 بش��كل خاص اكتش��فت مخلفات من صناعة الفؤوس احلجرية 

اليدوي��ة تدل على أن تلك الصناعة س��ادت خال فترة ممط��رة تتفق مع فترة 

انتش��ار هذا النوع م��ن الصناعة في الصح��راء الغربية وف��ي واحة اخلارجة. 

واكتش��ف في توكرة ومواقع متفرقة من برقة في املدة األخيرة مخلفات تدل 

على قيام حضارة العصر احلجري القدمي األدنى في ليبيا.

العصر احلجري القدمي األوسط:

أما حضارة العصر احلجري القدمي األوسط فقد أقيم الدليل على وجودها 

في ليبيا مباحظة صناعات مختلفة هي:

�- صناعة الشظايا واألدوات الشظايا احملسنة وقد وجدت مخلفات لها 
في ثاثة مواقع مختلفة في برقة.

2- صناعة أخرى قام بها اإلنس��ان النياندرت��ال )Neanderthal( وهي 
تناظ��ر الصناعة التي كانت قائمة في فلس��طني في هذا العصر وتتش��ابه 

أدواته��ا م��ع األدوات التي وجدت في جبل الكامل بحيفا في فلس��طني. وفي 

الوق��ت ذاته فإن هذه الصناعة تعاصر بداية الزحف اجلليدي األخير في جنوب 

إيطاليا.

3- محاجر صنع األدوات احملس��نة قلياً وهي تعاصر شبيهاتها من عهد 
الزحف الثاني للعصر اجلليدي األخير في جنوب إيطاليا.

�7 حيث وجدت أدوات  والدليل الناصع اآلخر هو اكتش��اف موقع احلاج كرميِّ

حجرية لها ما مياثلها في فلسطني وأوروبا. وتدل عظام احليوانات التي وجدت 

ضم��ن مخلفات ه��ذا املوقع عل��ى أن اجلماعة التي كانت تعي��ش فيه كانت 

�6- قرب أحد مصبات رافد من روافد وادي مردم الذي هو رافد لوادي سوفجني وعلى بعد مائة 
كيلومتر من الشاطئ.

�7- على الضفة الش��رقية لوادي جحام قبل التقائه بوادي درنة وحتت ضريح املرابط س��يدي 
احلاج كرمي الذي س��ميت املنطقة باس��مه وعلى بعد س��تة كيلومترات ونصف الكيلومتر من 

الشاطئ.

تقتن��ي تلك احليوانات ألكل حلومها. وأهم ه��ذه احليوانات هب البقر والغزالن 

وحمر الوحش والساحف البرية والكباُش البربرية.

وق��د وجدت أدوات حجرية تش��به أدوات موقع احلاج ك��رمي في وادي الناقة 

وعني مارا ومواقع أخرى غربي درنة وفي رأس عامر على س��احل برقة وفي وادي 

مردوم ووادي غان وسفوح جبل نفوسة مبنطقة طرابلس.

العصر احلجري القدمي األعلى:

وبالنس��بة حلضارة العصر احلج��ري القدمي األعلى جاء اكتش��اف حقفة 

الضب��اع في وادي الكوف إثباتاً قاطعاً لقي��ام هذه احلضارة في ليبيا. وتتماثل 

اخمللف��ات التي وج��دت في هذا الكهف مع ما وجد م��ن مخلفات هذا العصر 

في فلسطني وسوريا من ناحية ومع ما وجد من مخلفات حضارة قفصة في 

تون��س من الناحية األخرى. وقد دل التحلي��ل الكربوني على أن مخلفات هذا 

الكهف ترجع إلى حوالي سنة ��000 ق. م.

وهنال��ك كهف آخر هام هو كهف حقفة الطي��رة )كهف الطيور( الذي 

 Signor( اكتشفه س��نة �937 م. اآلركيولوجي اإليطالي السنيور بتروكي

C.T. Petrocchi(. وتكمن أهمية هذا الكهف في أن محتوياته من األدوات 
احلجري��ة والعظام وغيرها من اخمللفات وجدت على ما تركت عليه دون أن متتد 

إليها يد العبث، وفي أنه يحتوي أدوات يرجع بعضها إلى العصر احلجري القدمي 

األوسط بينما يرجع البعض اآلخر إلى العصر احلجري القدمي األعلى�8.

وم��ن مخلفات هذا العصر ما وجد ف��ي موقع »هوا الفتايح« بالقرب من 

أبولونيا )= سوس��ة(. وق��د دل التحليل الكربوني خمللفات��ه على أنها تعاصر 

مخلفات حقفة الضباع وحقفة الطيرة.

العصر احلجري املتوسط:

أما العصر احلجري املتوسط فإن ما اكتشف من أدواته في ليبيا قليل وال 

�8- حقفة الطيرة كهف من احلجر الكلس��ي الذي تكون خال عصر امليوس��ني وهو يقع في 
الطرف الشرقي من سهل برقة الساحلي وعلى بعد عشرة كيلومترات إلى الداخل من بنغازي 

وهو يفتح إلى اجلنوب الغربي.
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يكفي إلعطاء صورة عن احلضارة الليبية القدمية في هذا العصر. وبالرغم من 

ذلك فإن اإلنس��ان الليبي القدمي الذي مر مبراح��ل العصر احلجري القدمي كلها 

البد وأن يكون تابع تطوره فمر بهذا العصر. ولقد اكتش��ف حول خليج سرت 

أدوات تعود إلى قبيل العصر احلجري احلديث كما اكتشفت أدوات حجرية في 

وادي غان وعلى بعد خمس��ة عش��ر كيلومتراً إلى اجلنوب من غريان ترجع إلى 

قبي��ل بدء العصر احلجري احلديث. وعلى الضف��ة األخرى لهذا الوادي ومقابل 

املوقع املذكور اكتش��فت أدوات حجرية تدل أيضاً على أن صناعها إمنا عاشوا 

عش��يةاالنتقال إلى العصر احلجري احلديث. باإلضافة لذلك فقد اكتش��فت 

أمثل��ة لصناع��ات هذا العصر في مواق��ع أُخرى متفرقة ف��ي ليبيا من اجلبل 

الغربي حتى اجلبل األخضر.

العصر احلجري احلديث:

إن املكتش��فات اآلركيولوجي��ة ف��ي واحة س��يوة وفي ش��مالي منطقة 

طرابل��س وفي برق��ة مضافة إلى أحدث ما مت التوص��ل إليه في مصر واملغرب 

تش��ير كله��ا إلى أن ليبي��ا كانت خال ه��ذا العصر تنقس��م إلى منطقتني 

حضاريت��ني تتمي��ز الواحدة منهم��ا عن األخ��رى: املنطقة الغربية وتش��مل 

كل األرض الليبية الواقعة إلى الغرب من خليج س��رت، واملنطقة الش��رقية 

وتش��مل كل األرض الليبية الواقعة إلى الش��رق من ذلك اخلليج�9. وقد كان 

يغلب على املنطقة الغربية الطاب��ع اإلفريقي كما إنها كانت ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً بحضارات نيجيريا والسودان والنيل األعلى في هذا العصر. وقد أيد هذا 

الرأي ما مت اكتش��افه من مخلفات ش��بيهة مبخلفات هذه املنطقة في جبال 

الهجار وتبيس��تي. ولقد وجدت في جبل نفوسة وفي سهل اجلفارة مبنطقة 

طرابل��س أدوات يرجع تاريخها إل��ى مرحلة متأخرة من العصر احلجري احلديث 

حلضارة قفصة20. أما املنطقة الش��رقية فهي بواحاتها وما فيها من أماكن 

�9- يؤي��د هذه القس��مة امتداد تأثي��ر حضارة قفصة العليا إلى املنطق��ة الغربية من ليبيا 
عبر س��هل اجلفارة، وانعدام ذلك التأثير تقريبا في املنطقة الشاقية، وذلك باإلضافة خلصوبة 

اجلفارة من ناحية وقحولة املنطقة اجلنوبية الشرقية خلليج سرت من الناحية األخرى.
20- حضارة قفصة الدنيا والعليا انتش��رت في مس��احة تبلغ مائة وعش��رين ألف كيلومتر 
مربع تقريباً على الس��فوح اجلنوبية الشرقية لكتلة جبال أطلس، فهي بذلك حضارة داخلية 

صاحلة للس��كن تشكل مثلثاً يقع إلى الشمال والش��مال الشرقي من بحر 

الرم��ال الليبي ومتتد من اجلبل األخضر غرباً إلى الفيوم ش��رقاً ومن ش��اطيء 

البحر األبيض املتوس��ط ش��ماالً إلى واحة اخلارجة جنوباً. وفي هذه املنطقة 

نش��أ طراز مس��تقر من احلضارة أقامته جماعات بشرية منتجة للغذاء منذ 

حوالي بداية األلف اخلامس قبل املياد. ورمبا كان هذا التحول احلياتي إلى إنتاج 

املواد الغذائية بددالً م��ن جمعها ناجماً عن اتصال حضاري بني أبناء املنطقة 

األصليني الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الغذاء وبني جماعات طارئة 

 C.B.M.( :منتج��ة للغذاء قدمت من جنوب غرب آس��يا. وقد أك��د املؤلفان

Mc Burney( و )R.W. Hey(�2 قيام حضارة مس��تقلة إلى حد كبير في 
املنطقة الش��رقية من ليبيا ابت��داء من املراحل املتأخرة م��ن العصر احلجري 

املتوس��ط عل��ى األقل عندما كان إنس��ان ه��ذه املنطقة ال ي��زال يعتمد في 

معيش��ته على الصي��د وجمع امل��واد الغذائية وحتى نهاي��ة العصر احلجري 

احلدي��ث. والقول بقيام حضارة مس��تقلة ف��ي املنطقة الش��رقية من ليبيا 

يج��ب أال يعني أن تلك احلضارة كانت في عزلة تامة عن احلضارات اجملاورة وإمنا 

يج��ب أن يعني أنها كانت حضارة لها ش��خصيتها اخلاص��ة بها وأنها كانت 

تؤث��ر في احلضارات اجمل��اورة وتتأثر بها محتفظة بش��خصيتها اخلاصة طيلة 

الوق��ت. ونحن ناح��ظ أن أدوات العصر احلجري احلدي��ث التي وجدت في هذه 

املنطقة الش��رقية من ليبيا كالس��هم املفّوق والعصا ذات السطوح الثاثة 

وصناعة الش��ظايا بالضغط تشبه نظائرها بقية ساحل الشمال اإلفريقي. 

وأق��وى تقارب بني حضارة هذه املنطقة واحلض��ارات اجملاورة إمنا كان بينها وبني 

املرحلة الثانية من حضارة الفيوم مبصر. ولقد اش��تدت النزعة االس��تقالية 

لهذه احلضارة في الفترة ما بني انتهاء العصر احلجري احلديث وعهد استبدال 

األدوات احلجرية بأدوات من مواد أُخرى. ولذلك فإنها لم تتأثر خال تلك الفترة 

تأثراً يذكر باحلضارات اجملاورة، بل من األرجح أن حضارة النيل املتقدمة على هذه 

قامت مبعزل عن الساحل التونسي الذي كانت تقوم على امتداده حتى خليج قابس في الشرق 
وحتى احمليط األطلسي في الغرب حضارة وهران املعاصرة حلضارة قفصة العليا.

 McBurney, C.B.M. & R.W., Prehistoryy and Pleistocene Geology in -2�
.Cyrenaica, Libya, Cambridge University Press, �9��, p. 26�
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احلضارة الليبية أخذت عنها الكثير22. أما سكان الواحات من ليبيا الشرقية 

فق��د كانوا – كما ه��م عليه اليوم – ش��ديدي احملافظة، ولذل��ك فإنهم لم 

يقتبس��وا إال القليل من تقنية احلضارات اجملاورة. ولقد س��بقت اإلش��ارة إلى 

أن الرس��وم والنقوش الصخرية املوجودة في مختلف أرجاء الصحراء الليبية 

دّلت على أنه كان يس��كن تلك الصحراء في العصر احلجري احلديث رعاة بقر 

مسلحون بالقوس والنش��اب وأنهم وصلوا درجة معقولة من التقدم الفني 

وتعرضوا لعدة مؤثرات خارجية.

واملعروف أن صناعات العصر احلجري احلديث في شمال غربي إفريقيا منت 

من صناع��ات العصر احلجري القدمي األعلى عن طريق التطور التدريجي وحتت 

مؤث��رات أجنبي��ة مصرية. والعصر احلج��ري القدمي األعلى ع��ن طريق التطور 

التدريجي لش��مال غرب��ي إفريقيا هو آخ��ر فترة من عصر ما قب��ل التاريخ إذ 

يب��دأ بعد ذلك  خاصة في املناطق الس��احلية – العص��ر التاريخي احلقيقي 

بن��زول الفينيقيني في مطلع األلف األول قبل املياد في هذه املنطقة. وبتأثير 

الفينيقي��ني ص��ارت دائرة العصر التاريخي تتس��ع ممتدة ش��رقاً وغرباً وجنوباً 

واس��تمرت كذلك ف��ي العه��ود الروماني والبيزنط��ي والعربي. أم��ا املناطق 

 )Protohistoric( الداخلية والصحراوية فقد ظلت في عصر شبه تاريخي

ميكنن��ا أن نق��ول إنه بدأ بعص��ر هيرودوتس )الق��رن اخلام��س ق. م.( وانتهى 

بالفتح اإلس��امي23. وبالنس��بة لبرقة نس��تطيع أن نقول إنها عاشت في 

العص��ر التاريخ��ي منذ ب��دء احتكاكها باحلض��ارة املصرية في عه��د الدولة 

القدمي��ة ولكنها لم تدخل العص��ر التاريخي احلقيقي إال بع��د نزول اإلغريق 

فيها في القرن السابع قبل املياد.

 Wulsin, Frederick, R., The Pre-Historic Archaedogy of Northwest - -22
 Africa; Museum of American Archaeology and Ethnology, Haravard

.99-Jniversity, Vol; XIX – No.�, �9��, pp 96
23- املرجع السابق، ص 99 وما يليها.

الف�ضل الثاين
غريق  ليبيا من فجر التاريخ حتى مقدم الإ

والفينيقيني


